
 
 
 
 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
  25 ŞUBAT 2017 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 
 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 

T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………… 

 
SINAV SALON NO : ………………… SIRA NO: …………………………… 

           

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
                               GENEL AÇIKLAMA 
 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 
Sınav Konusu                                                                                                                                                      Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK                                                                                                                              20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                    100 

MUHASEBE 
Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim 

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku 
 

 
 

2. Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık türünüzü 
ve sınav salon numaranızı Optik Cevap 
Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.  

3. Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 
kağıdında aynı numaralı cevap yerine 
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına 
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

 

6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir. 

7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanınız. 
İşaretlemenizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

 
 
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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 1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

1.  

I. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes 

aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti. 

II. Muazzez'in, yavaşça oda kapısını açarak elinde tepsi ile 

içeriye girdiğini ve kendisine kahve getirdiğini farzetti. 

III. Zamanla etrafından ne kadar ayrı olduğunu, uzak olduğunu, 

farklı bir dünyaya ait olduğunu hissetmeye başladı. 

IV. Üzülerek ifade ediyorum ki ben de bütün tecrübeme 

rağmen, bu heyetin ehemmiyetini takdir edemedim. 

V. Bu sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü 

okumayı reddetmiş, bir köşeye çekilmiştim. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) I B) II C) III D) IV  E) V 

 

 

 

 

 

 
 

2. Kadıncağız beni bu hâlde görünce küçük dilini yuttu. 

Bu cümlede geçen “küçük dilini yutmak” sözüyle 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şaşırmak  B) Üzülmek  C) Sevinmek    

D) Kızmak   E) Kuşkulanmak 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde 

gerçekleşen ses olayı ile ses olayının adı eşleştirmesi 

yanlıştır? 

A) İkisinin de rengi değişmiş; birisi bembeyaz, öbürü 
kıpkırmızı olmuştu. – Ünsüz yumuşaması   

B) Sadece yiyip içmek için yaşayan uyuşuk bir adamdı.  

– Ünlü daralması 

C) İlk teklifinin geri çevrilmesi de sonbahar başlarına 
rastlamaktadır. – Ünlü düşmesi 

D) Bu yemeği kuzenlerinin hangisine borçlu olduğunu 
öğrenmeliydi. – Ünsüz uyumu 

E) Ne mobilya ne de duvar kâğıtları hakkında bir şey 
söyleyebilir. – Ünsüz türemesi  

 

 

 

 

 

 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sorulan soruya cevap 

aranmaktadır?  

A) O adamın yakasını bırakmaya kolay kolay razı olur 
muyum hiç? 

B) İnsanı akrabaları vurduktan sonra yabancılar vurmuş ne 
çıkar? 

C) Sen her şeyi benden sakladın da ben öğrenmedim mi 
sanki? 

D) İşin gerçek yüzünü yıllardır niçin benden sakladınız? 

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

 

 

 

 
 

5. Son bir ayda yaptıkları yüzünden gözümden düştü. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göz sözcüğü 

yukarıdakine benzer anlamda kullanılmıştır? 

A) Bu sefer alacaklı gözüyle baktım. 

B) Dama tahtasında altmış dört göz vardır. 

C) Köprünün gözleri karış karış kazılmış. 

D) İnsanı gözle yiyip bitirirler. 

E) Hocanın gözüne girmek istiyorsan çok çalışmalısın. 

 

 

 

 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi 

vardır? 

A) Seni beklemekten ayaklarımıza kara sular indi. 

B) Derste not tutmayı öğrenirsen başarılı olursun. 

C) Atanabilmek için çok çalıştı. 

D) Ne ekersen onu biçersin. 

E) Paranı gereksiz yere harcamadıkça biriktirebilirsin. 

 

 

 

 
 

7. Üniversite hayatı genel olarak dünyada yaşanılan hayattan 

o kadar değişiktir ki akademik bir ortamda yaşayan kimseler 

sıradan erkeklerle kadınların düşünce sorunlarının farkında 

olamamaktadırlar. Üstelik akademik ortamda yaşayanların 

kendilerini anlatış tarzları, niteliği dolayısıyla genel halk 

yığını üzerinde fikirlerinin gerektiği gibi etkili olabilmesini 

sağlayamamaktadır. Üniversitelerin noksanlarından biri de 

burada araştırmaların örgütlü oluşu dolayısıyla özgün bir 

araştırmada bulunmak isteyecek bir insanın cesaretinin 

kırılması ihtimalinin büyük oluşudur. 

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

A) Üniversite yaşamı gerçek yaşamdan farklıdır. 

B) Üniversiteler özgür çalışma ortamları yaratamazlar. 

C) Akademisyenler kendilerini ifade edemezler. 

D) Üniversiteler yalnızca kendi çıkarları için çalışma 
yaparlar. 

E) Üniversiteler halkın amaçları için çalışmazlar. 
 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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 2 Diğer sayfaya geçiniz. 

8. 
   

 
 

   

 
   olduğuna göre,   kaçtır? 

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.           denklemini sağlayan,   değerlerinin 

toplamı kaçtır? 

A) -3 B) 0 C) 1 D) 4 E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. 
          

        
  işleminin sonucu kaçtır? 

A) 2 B) 2   C) 3 D) 3   E) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. 
 

    
     işleminin sonucu kaçtır? 

A) -2 B) -1 C) -   D) 0 E)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.        ve     ardışık çift doğal sayılar         olmak 

üzere  
          

     
 kesrinin değeri kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.     olmak üzere        birer pozitif gerçel sayıdır. 

                           olduğuna göre,  

          oranı kaçtır? 

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.           olduğuna göre,    
 

      ifadesinin 

toplamı kaçtır? 

A) 45 B) 47 C) 49 D) 51 E) 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Bir havuzun    ’ü su ile doludur. Bu havuza 80 litre su ilave 

edilince havuzun boş kalan kısmının    ’ü kadar su 

taşmaktadır.  

Buna göre, ilk durumda havuzda kaç litre su vardır? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 
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 3 Diğer sayfaya geçiniz. 

16. Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda gerçekleşen olay ve 

gelişmelerle ilgili bir adlandırma yapıldığında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çırağan Vakası: Yeniçeri Ocağının kaldırılması 

B) Sened-i İttifak: II. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan 
belge 

C) Balta Limanı Antlaşması: Osmanlı Devleti ile İngiltere 
arasında 1838 yılında imzalanan ticaret sözleşmesi 

D) Takvim-i Vekayi: II. Mahmut döneminde çıkarılan gazete 

E) Kabakçı Mustafa İsyanı: III. Selim’in tahttan indirilmesine 
yol açan ayaklanma 

 

 

 
 

17. Sivas Kongresi’nden I. TBMM’nin açılışına kadar geçen 

sürede, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi sevk ve idare 

eden siyasal güç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Heyet-i Temsiliye        B) Millî Kongre 

C) Saltanat Şurası         D) I. Müdafaa-i Hukuk Grubu 

E) Harbiye Nezareti 

 

 

 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923 tarihinde 

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin sonuçları arasında yer 

almaz? 

A) Devlet rejiminin adı konulmuştur. 

B) Kabine sistemine geçilmiştir. 

C) Anayasalı ve parlamentolu dönem başlamıştır. 

D) Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. 

E) Hükümet bunalımı aşılmıştır. 

 

 

 
 

19. Türkiye Cumhuriyeti’nde, Atatürk döneminde 

ekonomiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi ile ilgili 

bir düzenleme yapılmamıştır? 

A) Sanayide planlamaya gidilmesi 

B) Dış borçların ödenmesi 

C) Tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi 

D) Millî ekonomi ilkesinin hayata geçirilmesi 

E) Özelleştirme için yasal zemin oluşturulması 

 

 

 

 
 

20. Aşağıdaki sorunların hangisinin gündeme gelip 

çözümlendiği sırada Türkiye Cumhuriyeti Milletler 

Cemiyeti üyesi olan bir devletti? 

A) Yabancı Okullar Sorunu  B) Etabli Sorunu 

C) Musul Sorunu   D) Hatay Sorunu 

E) Bozkurt-Lotus Davası Sorunu 

 

 

 

  
21. Dönen varlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Dönen varlıklar içerisindeki ilk madde ve malzeme, yarı 
mamuller-üretim, mamuller ve ticari mallar hesapları, 
maliyet ve gider hesapları ile karşılıklı çalışmak 
zorundadır. 

B) Dönen varlıklar içinde yer alan menkul kıymetler, 
alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki 
kalemler için yapılacak değerleme sonucunda gerekli 
durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. 

C) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde 
paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar 
arasında gösterilir. 

D) Bilanço tarihinde, duran varlıklarda yer alan hesaplardan 
vadeleri bir yılın altında kalanlar, dönen varlıklardaki ilgili 
hesaplara aktarılır. 

E) Dönen varlık hesapları, duran varlık hesaplarına göre 
daha hızlı nakde dönme yeteneğine sahiptir. 

 

 

 
 

22. 31.12.2016 tarihinde Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının 

borç kalanı 210.000 ₺’dir. Bu tutarın 140.000 ₺’lik kısmının 

2017 yılına, 70.000 ₺’lik kısmının da 2018 yılına ait olduğu 

belirlenmiştir.  

Buna göre, 31.12.2016 tarihinde yapılacak doğru kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

381 GİDER TAHAKKUKLARI 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

       280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

  70.000 

140.000 

 

 

210.000 

 

B)  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

     280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

140.000 

 

 

140.000 

 

C) 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

       280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

  70.000 

140.000 

 

 

210.000 

 

D)  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER   

       100 KASA     

140.000  

 

 

140.000 

 

E)  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER   

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

     181 GELİR TAHAKKUKLARI 

140.000  

  70.000 

 

 

210.000 

 

 

 

 

 

ALAN BİLGİSİ 
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 4 Diğer sayfaya geçiniz. 

23. A İşletmesi, B İşletmesi’ni pazar payını ve rekabet gücünü 

artırmak amacıyla 750.000 ₺’ye devralmıştır. B İşletmesi’nin 

toplam varlıkları 710.000 ₺ ve toplam borçları 160.000 ₺’dir.  

Buna göre, Şerefiye hesabı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Şerefiye hesabının borç tarafına 550.000 ₺ kaydedilir. 

B) Şerefiye hesabının borç tarafına 40.000 ₺ kaydedilir. 

C) Şerefiye hesabının borç tarafına 200.000 ₺ kaydedilir. 

D) Şerefiye hesabının alacak tarafına 710.000 ₺ ve borç 
tarafına 750.000 ₺ kaydedilir. 

E) Şerefiye hesabının alacak tarafına 160.000 ₺ kaydedilir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

24. İşletme, sattığı malların kapları ile ilgili olarak müşterisinden 

aldığı depozito bedelinden 7.000 ₺’sini kapların bir kısmının 

hasarı nedeniyle düştükten sonra kalan 13.000 ₺’yi iade 

etmiştir. (Kaplar için ayrılan amortisman ihmal edilmiştir.) 

Buna göre, doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

    256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 

20.000 

 

 

  20.000 

 

B)  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

    100 KASA  

     256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 

20.000 

 

 

   13.000 

   7.000 

 

C) 

153 TİCARİ MALLAR 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

       100 KASA 

  7.000 

13.000 

 

 

  20.000 

 

D)  

100 KASA  

       326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

20.000 

 

 

  20.000 

 

E)  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

       100 KASA 

       153 TİCARİ MALLAR       

20.000 

 

 

  13.000 

    7.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25. İşletmenin şüpheli hale gelen ve tamamına karşılık ayırdığı 

50.000 ₺ tutarlı alacağın 20.000 ₺’lik kısmı tahsil edilmiş, 

30.000 ₺’lik kısmının değersiz alacak haline geldiği 

kesinleşmiştir.  

Buna göre, doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

100 KASA  

       654 KARŞILIK GİDERLERİ 

20.000 

 

 

  20.000 

 

B) 

100 KASA 

 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR   

        128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR       

20.000 

50.000 

 

 

  70.000 

  

C) 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

100 KASA 

       671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI 

       128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

30.000 

20.000 

 

 

  20.000 

  30.000 

 

D)  

100 KASA 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 

       644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 

       128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

20.000 

50.000 

 

 

  20.000 

  50.000 

 

E) 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

100 KASA 

       129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR            

KARŞILIĞI 

30.000 

20.000 

 

 

  

 50.000 
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26. İşletme, 1 Temmuz 2016 tarihinde bankadan 3 yıl vadeli, 

500.000 ₺ tutarlı kredi almıştır. Faiz, anapara ile birlikte 

vade sonunda ödenecektir. 2016 yılına ilişkin hesaplanan 

faiz tutarı 50.411 ₺’dir.  

Buna göre, 31 Aralık 2016 tarihinde yapılacak kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

300 BANKA KREDİLERİ 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

       100 KASA 

500.000 

  50.411 

 

 

550.411 

 

B)  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

       300 BANKA KREDİLERİ 

  50.411 

 

 

  50.411 

 

C)  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

       481 GİDER TAHAKKUKLARI 

  50.411 

 

 

    50.411 

 

D)  

400 BANKA KREDİLERİ 

       300 BANKA KREDİLERİ 

500.000 

 

 

500.000 

 

E)  

300 BANKA KREDİLERİ 

       481 GİDER TAHAKKUKLARI 

500.000 

 

 

500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27. İşletmenin dönem sonu ticari kârı 200.000 ₺’dir. Aynı 

dönemde kanunen kabul edilmeyen giderler de dikkate 

alındığında mali kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 

tutarı 46.000 ₺ olarak hesaplanmıştır.  

Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

335 ORTAKLARA BORÇLAR  

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL    

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI  

    100 KASA 

154.000 

  

 46.000 

 

 

 

200.000 

 

B) 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

       100 KASA 

  46.000 

   

 

  46.000 

 

C) 

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI  

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER 

    YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

             KARŞILIĞI 

 

  46.000 

 

 

 

  46.000 

 

 D) 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER        

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

KARŞILIĞI 

335 ORTAKLARA BORÇLAR 

200.000 

   

 

  

 

46.000 

154.000 

 

 E) 

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL  

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 

    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

 

  46.000 

 

   

46.000 

 

 

 

 

 

 

  
28. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde muhasebe politikaları 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Finansal tablolardaki yanlış işlemler, muhasebe 
politikalarının açıklanması veya dipnotlarda belirtilmesi 
suretiyle düzeltilebilir. 

B) Finansal tablolar, işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve 
dönemsellik kavramlarına dayanılarak hazırlanmış ise 
muhasebe politikalarının açıklanması istenmez. 

C) İhtiyatlılık, özün önceliği ve önemlilik kavramları 
muhasebe politikalarının seçimini ve uygulamasını 
yönlendirmelidir. 

D) Finansal tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe 
politikaları, anlaşılır ve kısa olarak açıklanmalıdır. 

E) Finansal tablolar, dönemler itibarıyla karşılaştırılabilir 
olmalıdır. 
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29. İşletmeye ilişkin bazı bilgiler şöyledir: 

Sermaye    400.000 ₺ 

Ödenmemiş Sermaye  100.000 ₺ 

Hisse Senedi İhraç Primleri   50.000 ₺ 

Özel Maliyetler   300.000 ₺ 

Yasal Yedekler     40.000 ₺ 

Statü Yedekleri     30.000 ₺ 

Geçmiş Yıllar Zararları    70.000 ₺ 

Özel Fonlar      30.000 ₺ 

Buna göre, işletmenin özkaynak tutarı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 380.000 ₺ B) 430.000 ₺  C) 480.000 ₺ 

D) 530.000 ₺  E) 680.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30. Aşağıdaki hesaplardan hangisi 690 Dönem Kârı veya 

Zararı hesabına devredilmez? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları 

B) Faiz Gelirleri 

C) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 

D) Hisse Senedi İptal Kârları 

E) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerin hangisi pasifteki bir aslî hesabın gerçek 

değeri ile bilançoda gösterilmesine imkân sağlayan 

hesaplardan birisidir? 

A) Birikmiş Amortismanlar   

B) Maliyet Giderleri Karşılığı 

C) Alacak Senetleri Reeskontu   

D) Menkul Kıymet İhraç Farkları   

E) Hisse Senedi İhraç Primleri 

 

 

 

 

 
 

32. Bir işletmenin ithal edeceği ticari malla ilgili olarak 

bankada açtırdığı akreditif için katlandığı giderler hangi 

hesaba, ne şeklide kaydedilmelidir? 

A) Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna 

B) Verilen Sipariş Avansları hesabının alacağına   

C) Verilen Avanslar hesabının alacağına 

D) Verilen Avanslar hesabının borcuna 

E) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 

 

33. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda kalan 

veren hesaplardan biri değildir? 

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

C) Gider Tahakkukları   

D) Dönem Net Kârı veya Zararı 

E) Gelecek Yıllara Ait Giderler 

 

 

 

 
 

34. Aşağıdaki işlemlerden hangisi işletmenin kâr 

yedeklerinde bir artışa neden olabilir? 

A) Çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde 
satılması 

B) Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmeleri 

C) Ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzletilmesi 
nedeniyle olumlu fark oluşması 

D) İşletmeye yeni ortak alınarak sermayenin artırılması    

E) Amortismana tâbi maddi duran varlıkların yenileme 
amacıyla kârlı satılması 

 

 

 

 
 

35. İşletme, müşterisi Bay “C”den 10.000 ₺’lik senetsiz 

alacağına karşılık, kendi lehine Bay “C” üzerine 11.000 ₺ 

nominal değerli poliçe keşide etmiş ve poliçe Bay “C” 

tarafından kabul edilip imzalandıktan sonra işletmeye iade 

edilmiştir.  

Buna göre, işletmenin yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alıcılar hesabı borçlu 10.000 ₺ 

B) Alacak Senetleri hesabı borçlu 11.000 ₺ 

C) Alacak Senetleri hesabı borçlu 10.000 ₺ 

D) Alıcılar hesabı alacaklı 11.000 ₺ 

E) Faiz Gelirleri hesabı borçlu 1.000 ₺ 
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36. İşletme, idari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla satın aldığı 

ve alış anında bir gider hesabına kaydettiği 500 ₺ + KDV’lik 

kırtasiye malzemesinin yıl sonuna kadar %80’lik kısmını 

kullandığını tespit etmiştir.  

Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 100 ₺ borçlandırılır. 

B) Genel Yönetim Giderleri hesabı 400 ₺ alacaklandırılır. 

C) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 400 ₺ borçlandırılır. 

D) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 100 ₺ borçlandırılır. 

E) Gelecek Aylara ait Giderler hesabı 118 ₺ borçlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

37. İşletme bilançosunda gerçek (net) değeri 6.000 ₺ olarak 

raporlanan 10.000 ₺ alış bedelli hisse senetlerinin %20’si 

1.400 ₺’ye peşin satılmıştır.  

Buna göre, yapılacak satış kaydıyla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
borçlu 1.200 ₺ 

B) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 200 ₺ 

C) Hisse Senetleri hesabı alacaklı 1.400 ₺ 

D) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
alacaklı 800 ₺ 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 200 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 
 

38. Bir işletmenin 2016 yılı ile ilgili bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Sermaye     80.000 ₺ 

Ödenmemiş Sermaye   30.000 ₺ 

Dönem Kârı     55.000 ₺ 

Geçmiş Yıllar Zararları     5.000 ₺ 

Ayrılmış Yedek Akçeler     8.000 ₺ 

Bu bilgilere göre işletmenin ayıracağı I. Tertip Yasal 

Yedek Akçe aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 2.000 ₺  B) 2.500 ₺  C) 2.750 ₺ 

D) 3.000 ₺  E) 5.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 
 

39. TMS 18 Hasılat standardına göre, aşağıdakilerden 

hangisi mal satışı ile ilgili hasılatın kayda alınması ve 

finansal tablolara yansıtılması için gerekli olan 

koşullardan biri değildir? 

A) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde 
edilmesinin muhtemel olması 

B) Malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya 
devredilmiş olması 

C) İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan 
maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

D) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

E) Hasılat tutarının tahsil edilmesi 

 

 

 

 
 

40. TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

yabancı paralı işlemlerin ilk kayda alınmasından sonraki 

raporlama dönemi sonundaki çevrim işlemlerine ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tarihî maliyet ile değerlenen yabancı para birimindeki 
parasal olmayan kalemler kapanış kurundan çevrilir. 

B) Gerçeğe uygun değer ile değerlenen yabancı para 
birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun 
değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kurları kullanılarak 
çevrilir. 

C) Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya 
da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse, bu 
kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

D) Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya 
da zarar, kâr ya da zararda muhasebeleştirilirse, bu 
kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kâr 
ya da zararda muhasebeleştirilir. 

E) Yabancı paralı parasal kalemler kapanış kurundan 
çevrilir. 

 

 

 

 

 
 

41. TMS 17 Kiralama İşlemleri standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi bir kiralama işleminin finansal 

kiralama olduğunu gösteren kriterlerden biri değildir? 

A) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler 
yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından 
kullanılabilecek özel bir yapıda olması 

B) Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım 
tarihinde oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden 
çok daha düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi 
nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla 
kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının 
beklenmesi 

C) Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda 
veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi 

D) Kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün 
küçük bir bölümünü kapsaması 

E) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, asgari kira 
ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan 
varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
25 Şubat 2017 

 A 

 8 Diğer sayfaya geçiniz. 

42. TMS 18 Hasılat standardına göre, hizmet sunumuna 

ilişkin hasılatın ölçümünde kullanılan yöntem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sahiplik modeli 

B) Tamamlanma yüzdesi yöntemi 

C) Teslimat modeli 

D) Hizmet bedeli yöntemi 

E) Ödeme yüzdesi yöntemi 

 

 

 
 

43. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

standardına göre, yatırım yapılan işletmenin finansal ve 

faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına 

katılma gücü hangi kavramla ifade edilmektedir? 

A) Kontrol etkisi B) Katılma gücü C) Kontrol gücü 

D) Belirleme etkisi E) Önemli etki 

 

 

 

 
 

44. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi yatırım amaçlı gayrimenkullere 

örnek olamaz? 

A) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar 

B) İşletmenin sahip olduğu ve bir veya daha fazla faaliyet 
kiralamasına konu edilen binalar 

C) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde 
kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina 

D) Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi 
çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller 

E) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan 
ziyade, uzun vadede sermaye kazancı elde etmek 
amacıyla elde tutulan arsalar 

 

 

 

 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin 

fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Yöneltme  B) Kaydetme  C) Sınıflandırma 

D) Raporlama  E) Saklama 

 

 

 

 

 
 

46. Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

(FASB) ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(IASB) arasında gerçekleşen ve “yakınsama 

(convergency)” olarak adlandırılan süreci başlatan 

anlaşma hangi yılda imzalanmıştır? 

A) 2000 B) 2002 C) 2008 D) 2012 E) 2016 

 
 

47. UT Üretim İşletmesi “ilk giren ilk çıkar” yöntemi ile safha 

maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Ocak dönemine ait 

işletme ile ilgili veriler şu şekildedir: 

 Miktar Hareketleri: 

 Dönem Başı Yarı Mamul (1 Ocak)     400 birim 

 Üretime Başlanan    1.000 birim 

 Tamamlanan     1.000 birim 

 Dönem Sonu Yarı Mamul (31 Ocak)    400 birim 

Üret

im 

sür

ecin

de 

her

han

gi 

bir 

mik

tar 

kay

bı söz konusu değil ise, “ilk giren ilk çıkar” maliyet 

yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından 

bu safhada ortaya çıkan birim üretim maliyeti 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 60 ₺/br  B) 70 ₺/br  C) 80 ₺/br 

D) 90 ₺/br  E) 100 ₺/br 

 

 

 

 

 

 
 

48. X İşletmesi’nin ilgili faaliyet döneminde ortaya çıkan Genel 

Üretim Giderleri toplamı 100.000 ₺ ve aynı dönemde üretime 

yüklenen tahmini genel üretim giderleri ise 120.000 ₺ olarak 

gerçekleşmiştir. İşletme, faaliyet dönemi sonunda genel 

üretim giderleri ile ilgili farkları Satılan Mamuller Maliyeti, 

Mamuller ve Yarı Mamuller arasında oransal büyüklüğü baz 

alarak paylaştırma yolunu benimsemiştir.  

Bu dönem Satılan Mamuller Maliyeti 750.000 ₺, Mamuller 

150.000 ₺ ve Yarı Mamuller ise 100.000 ₺ değere sahip 

ise, paylaşım sonrası yapılacak muhasebe kaydında 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 151 Yarı Mamul Üretim hesabı 2.000 ₺ Borçlu 

B) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 15.000 ₺ Alacaklı 

C) 152 Mamuller hesabı 5.000 ₺ Alacaklı 

D) 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkı hesabı 20.000 ₺ 
Alacaklı 

E) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 20.000 ₺ Borçlu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tamamlanma Dereceleri Direkt İlk Madde 

ve Malzeme 

Şekillendirme 

Dönem Başı Yarı Mamul %75 %40 

Dönem Sonu Yarı Mamul %75 %60 

MALİYETLER  

Dönem Başı Yarı 

Mamul Maliyeti 

8.000 ₺ 15.000 ₺ 

Dönemin Gideri 80.000 ₺ 110.000 ₺ 
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49. İşletmenin bu ayda raporlanan Genel Üretim Giderleri 

3.000.000 ₺ ve yükleme anahtarı olarak belirlenen çalışılan 

işçilik saati ise 5.000 saat düzeyindedir. İşletme (X) siparişi 

için 3.000 saat çalışmıştır.  

(X) siparişine bu ayda yüklenen Genel Üretim Giderleri; 

Direkt İlk Madde Giderleri ile Direkt İşçilik Giderleri 

toplamının %20’si düzeyinde bulunduğuna göre, 

siparişin satışları üzerinden %10 kâr elde edilebilmesi 

için toplam satış tutarı ne kadar olmalıdır? 

A) 11.880.000 ₺ B) 12.000.000 ₺ C) 18.000.000 ₺ 

D) 19.800.000 ₺  E) 20.000.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50. PR İşletmesi, ortak üretim sürecinde elde ettiği üç mamulün 

her birini ayrılma noktasında ya da ek üretim sonrasında 

satabilmektedir. Ayrılma noktası itibarıyla toplam ortak 

maliyetler 135.000 ₺’dir. Ayrılma noktasında ortak maliyetler 

“satış değerleri” noktasına göre yüklenmekte olup, ilgili ayın 

verileri aşağıdaki gibidir: 

“U” mamulünün, Ek Maliyetler dâhil toplam maliyeti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 51.675 ₺  B) 67.875 ₺  C) 70.000 ₺ 

D) 328.240 ₺  E) 349.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51. XY İşletmesi’nin ilgili faaliyet döneminde üretime gönderdiği 

ilk madde ve malzemelerin toplamı 50.000 ₺’dir. Bunun 

40.000 ₺’si direkt ilk madde ve malzeme, 6.000 ₺’si yardımcı 

malzeme ve kalan kısım ise işletme malzemesidir. 

İşletme fiilî maliyetleme yöntemini kullanıyor ise, ilk 

madde ve malzemelerin üretim maliyetine yüklenmesine 

ilişkin olarak yapılan günlük defter kayıtlarında 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 150 İlk Madde ve Malzeme hesabı 50.000 ₺ Alacaklı 

B) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabı 
46.000 ₺ Borçlu 

C) 730 Genel Üretim Giderleri hesabı 6.000 ₺ Borçlu 

D) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 4.000 ₺ 
Alacaklı 

E) 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma 
Hesabı 40.000 ₺ Borçlu 

 

 

 

 

 

 
 

52. Aşağıdaki Genel Üretim Gideri çeşitlerinden hangisi, bir 

esas üretim yerine direkt yüklenebilen gider çeşididir? 

A) Esas Üretim Gider Yerine fabrika kirasından yüklenen 
gider payı 

B) Fabrikanın kira gideri 

C) Ambar gider yerinde çalışanların ücret gideri 

D) Güvenlik biriminde kullanılan malzeme gideri 

E) Esas Üretim Gider Yerindeki makinelerin amortisman 
gideri 

 

 

 

 
 

53. A Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin 

maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Dönem başı yarı mamul maliyeti 3.000 ₺ 

Dönem sonu yarı mamul maliyeti 2.000 ₺ 

Dönem başı mamul maliyeti 4.000 ₺ 

Dönem sonu mamul maliyeti 6.000 ₺ 

Satılan mamuller maliyeti 60.000 ₺ 

Direkt işçilik giderleri 10.000 ₺ 

Genel üretim giderleri 20.000 ₺ 

Buna göre, işletmenin dönem içinde katlanılan direkt ilk 

madde ve malzeme giderlerinin parasal tutarı kaçtır? 

A) 30.000 ₺  B) 31.000 ₺  C) 33.000 ₺ 

D) 62.000 ₺  E) 66.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mamul 

Ayrılma 

Noktasındaki Satış 

Değeri (₺) 

Ayrılma Noktasından 

Sonra Ek Maliyetler 

(₺) 

L     375.000 25.000 

U     325.000 24.000 

LU     300.000 26.000 
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54. Bir üretim işletmesi %80 kapasite ile çalışmaktadır. 

Mamulün direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 40.000 ₺, 

direkt işçilik maliyeti 12.000 ₺, değişken genel üretim 

maliyeti 13.000 ₺ ve tam üretim maliyeti 90.000 ₺’dir.  

Mamulün normal üretim maliyetine yüklenecek sabit 

genel üretim maliyeti ne kadardır? 

A) 15.000 ₺  B) 16.000 ₺  C) 18.000 ₺ 

D) 20.000 ₺  E) 25.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

55. X Ticaret İşletmesi ile ilgili bazı bilgiler şu şekildedir: 

Dönen Varlıklar 40.000 ₺ 

Sürekli Sermaye 80.000 ₺ 

Özkaynaklar 70.000 ₺ 

Buna göre, bu işletmede Cari Oran 2 ise yabancı 

kaynakların aktif toplamına oranı nedir? 

A) %20 B) %30 C) %40 D) %50 E) %55 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun 

sağlayabileceği faydalardan biri değildir? 

A) İşletmenin gelecek dönem veya dönemlerdeki nakit 
planlamasına katkı sağlanır. 

B) İşletmenin ilgili dönemdeki finansman politikaları 
hakkında bilgi edinilir. 

C) İşletmenin likidite durumu anlaşılır. 

D) İşletmenin temettü olanakları ile anapara ve faiz 
ödeyebilme yeterliliği değerlendirilebilir. 

E) Dönem net kârının belirlenmesinde hangi faaliyetlerin 
belirleyici olduğu ayrıntılarıyla anlaşılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57. Bir işletmenin iki farklı tarihte düzenlenen finansal 

tablolarındaki değişimi hem tutar olarak hem de 

yüzdeler şeklinde saptamak için aşağıdakilerden 

hangisi kullanılır? 

A) Dikey analiz tekniği  B) Trend analizi tekniği 

C) Oran analizi tekniği  D) Kredi analizi tekniği 

E) Yatay analiz tekniği 

 

 

 

 
 

58. Sürekli sermayesi 50.000 ₺, aktif toplamı 60.000 ₺ ve bütün 

borçlarının toplamı 40.000 ₺ olan bir işletmenin; “uzun 

vadeli yabancı kaynaklar toplamı / kısa vadeli yabancı 

kaynaklar toplamı” oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0 D) 2,5 E) 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

59. Ticari alacak devir hızı oranı 8, ticari borç devir hızı 

oranı 12 olan bir işletmede ortalama etkinlik süresi 

(nakit dönüşüm süresi) 105 gün ise stok devir hızı 

kaçtır? (Bir yıl 360 gün olarak kabul edilecektir.) 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60. Bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Tahakkuk esasına göre düzenlenir. 

B) Net değer esası gereği aktif ve pasif tarafta düzenleyici 
hesaplara yer verilir. 

C) Yabancı kaynaklar vade yapısına göre sıralanmıştır. 

D) Belirli bir andaki finansal performansı gösterir. 

E) Varlıklar likidite esasına göre sıralanmıştır. 
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61. Sürekli sermayesi 600.000 ₺ olan bir işletmenin, dikey 

yüzde analizi yöntemine göre dönen varlıkların dikey 

yüzdesi %60, kısa vadeli yabancı kaynakların dikey 

yüzdesi %40 ise net işletme sermayesi kaçtır? 

A) -400.000 ₺ B) -200.000 ₺  C) 200.000 ₺ 

D) 400.000 ₺  E) 600.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

62. Net işletme sermayesi pozitif olan bir işletme, kısa vadeli 

banka kredi borcunu nakit olarak ödemiştir.  

Buna göre işletmenin net işletme sermayesi ile cari 

oranındaki değişim için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Net işletme sermayesi değişmez, cari oranı azalır. 

B) Net işletme sermayesi değişmez, cari oranı artar. 

C) Net işletme sermayesi artar, cari oranı azalır. 

D) Her ikisi de değişmez. 

E) Net işletme sermayesi azalır, cari oranı artar. 

 

 

 

 

 
 

63. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtının yeterliliğini 

etkileyen unsurlardan biri değildir? 

A) Genel önemlilik seviyesi  

B) Kanıt toplama maliyeti 

C) Denetim kanıtının niteliği ve kaynağı 

D) Denetçinin deneyim düzeyi 

E) Denetçinin belirlediği yanıltıcı beyan riski seviyesi 

 

 

 

 

64. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin menkul kıymet ve 

mali duran varlıklara uygulayacağı uygunluk 

testlerinden biri değildir? 

A) İşletmenin sahip olduğu menkul kıymetlerin her biri için 
ayrı ayrı dökümlü bir listenin hazırlanması 

B) Döküm listesinde yer alan menkul kıymetlerin muhasebe 
kayıtlarıyla karşılaştırılması 

C) Menkul kıymetlerin değerleme işlemlerinin doğru yapılıp 
yapılmadığının kontrol edilmesi 

D) Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait yordamların 
incelenmesi 

E) İşletmenin mülkiyetinde olmakla birlikte başka bir kurum 
tarafından saklanan menkul kıymetlerin miktar ve 
tutarlarının doğrulama mektuplarıyla doğrulanması 

 
 

65. Denetim kanıtlarının güvenilirliğiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Fiziki veya elektronik ortamda ya da başka bir ortamda 
bulunan belge şeklindeki denetim kanıtı, sözlü olarak 
elde edilen kanıttan daha güvenilirdir. 

B) Denetim kanıtının hazırlanması ve korunması üzerindeki 
kontroller de dâhil olmak üzere işletme tarafından 
uygulanan ilgili kontrollerin etkin olması durumunda, 
işletme içinden elde edilen denetim kanıtının güvenilirliği 
artar. 

C) Denetim kanıtının işletme içi kaynaklardan elde edilmesi 
durumunda güvenilirliği artar. 

D) Doğrudan denetçi tarafından elde edilen denetim kanıtı, 
dolaylı olarak veya çıkarım yoluyla elde edilen denetim 
kanıtından daha güvenilirdir. 

E) Bir belgenin aslından elde edilen denetim kanıtı, 
güvenilirliği; hazırlanması ve korunması üzerindeki 
kontrollere bağlı olabilen fotokopilerden, fakslardan veya 
filme alınmış, dijitalleştirilmiş ya da başka bir yolla 
elektronik ortama aktarılmış belgelerden elde edilen 
denetim kanıtından daha güvenilirdir. 

 

 

 

 

 
 

66. İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarının, denetçinin 

“önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesinden 

ve ilgili denetim kanıtının kalitesinden etkilenmesine ne 

ad verilir? 

A) Denetim kanıtının uygunluğu 

B) Denetim kanıtının yetersizliği 

C) Denetim kanıtının üstünlüğü 

D) Denetim kanıtının yeterliliği 

E) Denetim kanıtının güvenirliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

67. Aşağıdakilerden hangisi örneklem seçimiyle ilgili 

değildir? 

A) Test edilecek kalemlerin seçilmesi 

B) Tabakalandırma yöntemi 

C) Belirli kalemlerin seçilmesi 

D) Tesadüfi (Gelişigüzel) seçim 

E) Parasal olmayan birim örneklemesi 
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68. Denetimde belgelendirmenin sağladığı yararlar arasında 

aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? 

A) Denetimde ekip üyelerine, denetimin izlenmesi ve 
yönlendirilmesi konusundaki sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde yardımcı olmak 

B) Gelecek dönemlerde de önem arz edecek hususların 
kaydedilmesine imkân vermek 

C) Denetim ekibi üyelerinin başkalarının çalışmalarından 
sorumlu olmalarını sağlamak 

D) Kıdemli denetçinin kalite kontrol çalışması yapmasını 
sağlamak 

E) Denetim ekibine bağımsız denetimin planlanıp 
yürütülmesi konusunda yol göstermek 

 

 

 

 

 

 
 

69. Maddi duran varlık hesaplarına uygulanacak maddi 

doğruluk testlerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Maddi duran varlıkların nitelikleri, aktife giriş tarihleri ve 
maliyet bedelleri ve özelliklerini koruyup korumadıkları 
araştırılır. 

B) Maddi duran varlıklara ipotek yaptırılıp yaptırılmadığı ve 
ipotek bedellerinin yeterli olup olmadığı araştırılır. 

C) Finansal kiralama sistemiyle alınan maddi duran varlık 
olup olmadığı araştırılır. 

D) Arsa, arazi ve binaların tapu senetleri incelenerek 
işletmeye ait olup olmadıkları ve kullanımlarında kısıtlar 
(ipotek) olup olmadığı araştırılır. 

E) Arazi ve binalar ayrılabilir varlıklardır ve söz konusu 
varlıklar birlikte edinilmiş olsa bile, bunların farklı hesap 
kalemlerinde izlenip izlenmediği incelenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70. Beklenen finansal değerlerden ciddi ölçüde farklılık 

gösteren veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren 

dalgalanmaların veya ilişkilerin araştırılması aşağıdaki 

denetim işlemlerinden hangisinin kapsamına 

girmektedir? 

A) Analitik inceleme 

B) Aritmetik inceleme 

C) Tutar aktarmalarının denetimi 

D) Karşılaştırma 

E) Belge incelemesi 

 

 

 

 

 

 

71. Aşağıdakilerden hangisinde denetçinin alacaklar için 

yaptığı her bir maddi doğruluk testi ile o teste ilişkin 

denetim amacı eşleştirmesi yanlıştır? 

A) Alacaklar hesabında kaydedilmemiş bir işlem var mıdır?  

– Tamlık 

B) Müşterinin bilançosunda görünen tutar kadar alacak 
hakkı var mıdır? – Haklar 

C) Tahsil sorunu yaşanan alacaklar için şüpheli alacaklar 
karşılığı ayrılmış mıdır? – Değerleme 

D) Müşterinin bilançosunda görünen alacak tutarı gerçek bir 
satış işlemine dayanmakta mıdır? – Gerçekleşme 

E) Alacaklar bilançoda ilgili oldukları grupta yer almakta 
mıdır? – Açıklama 

 

 

 

 

 

 
 

72. İlişkili taraflarla yapılan işlemleri inceleyen denetçi, 

aşağıdakilerden hangisini ilişkili tarafla yapılan işlem 

olarak dikkate almaz? 

A) Müşteri şirketin, yöneticileri ile akrabalık ilişkisi bulunan 
bir şirketle yaptığı işlemler 

B) Müşteri şirketin, yöneticileri ile geçmişte çalışan-işveren 
ilişkisi bulunan bir şirketle yaptığı işlemler 

C) Müşteri şirketin, kilit yöneticilerinin aynı olduğu bir şirketle 
yaptığı işlemler 

D) Müşteri şirketin, üzerinde yönetsel anlamda önemli etkisi 
bulunan bir şirketle yaptığı işlemler 

E) Müşteri şirketin, üzerinde kontrol gücü bulunan bir 
şirketle yaptığı işlemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

73. Aşağıdakilerden hangisinde denetçinin maddi duran 

varlıklar için yaptığı her bir maddi doğruluk testi ile o 

teste ilişkin özel denetim amacı eşleştirmesi yanlıştır? 

A) İşletmenin kayıtlarında yer alan maddi duran varlıklar 
edinim amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmakta mıdır? 
– Tamlık 

B) Dönem sonunda maddi duran varlıklara amortisman 
ayrılmış mıdır? – Değerleme 

C) İşletmenin kayıtlarında yer alan duran varlıklar üzerinde 
ipotek var mıdır? – Sunum 

D) İşletmenin maddi duran varlıklar hesabına 
kaydedilmemiş bir varlık alımı var mıdır? – Tamlık 

E) İşletmenin kayıtlarında yer alan maddi duran varlıklar 
işletmede mevcut mudur? – Varolma 
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74. Aşağıdakilerden hangisi güvenilirlik açısından zayıf bir 

denetim kanıtı olarak kabul edilir? 

A) Bankadan alınan hesap özeti 

B) Maddi duran varlıkların fiziksel incelemesi 

C) İşletme ile çıkar ilişkisi olmayan bir uzmandan alınan 
görüş yazısı 

D) Şirketin muhasebe müdüründen alınan yazılı beyan 

E) Denetçi tarafından yapılan analitik inceleme 

 

 

 

 

 

 

 
 

75. Aşağıda verilen denetim kanıtı kıyaslamalarından 

hangisi yanlıştır? 

A) Denetçinin kendisinin hesapladığı reeskont faizi tutarı, 
hesaplarda görünen tutardan daha güvenilirdir. 

B) Çok güvenilir bir kaynaktan elde edilen bir denetim kanıtı 
belgelendirilmemiş olsa dahi güvenilir bir kanıt olarak 
kabul edilir. 

C) Bankadan alınan bir hesap özeti çıktısı, bankadan 
elektronik posta ile gönderilen hesap özetinden daha 
güvenilirdir. 

D) Şirket dışından bir avukattan elde edilen uzman görüşü, 
şirketin hukuk müşavirinden alınan bilgiden daha 
güvenilirdir. 

E) Şirket dışı bir kaynaktan elde edilen kanıt, iç kontrol 
sistemi çok etkin olan bir şirkette içsel olarak üretilen 
kanıta göre daha güvenilirdir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

76. Denetimde kullanılan istatistiksel örnekleme yöntemleri 

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İstatistiksel örnekleme yönteminde örneklem sonuçları 
güvenilir ve kanıtlanabilirdir. 

B) İstatistiksel örnekleme, kontrol edilecek kalemlerin rassal 
(tesadüfi) olarak seçimini kapsar ve her bir kalem, 
hesaplanabilir bir seçilme şansına sahiptir. 

C) Örneklem sonuçları, sayısal ve matematiksel olarak 
değerlendirilebilir durumda olmalıdır. 

D) İstatistiksel örnekleme yönteminde denetçinin mesleki 
yargısına gerek duyulmaz. 

E) Örneklem birimleri, evrenden rassal (tesadüfi) olarak 
seçilmiş olmalı ve evrenin tüm karakteristiklerini 
yansıtmalıdır. 

 

 

 

 

 
 

77. Aşağıdakilerden hangisi denetimi tamamlama 

çalışmalarından biri değildir? 

A) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden 
geçirilmesi 

B) Genel analitik testlerin yapılması 

C) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin incelenmesi 

D) Gelecekteki olası belirsizliklerin değerlendirilmesi 

E) İşletmenin finansal performansının ölçümü ve 
değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 
 

78. Aşağıdakilerden hangisi standart bir bağımsız denetim 

raporunun içermesi gereken temel unsurlardan biri 

değildir? 

A) İşletme yönetiminin uygun muhasebe politikalarının 
seçimi ve uygulanmasına ilişkin sorumluluğu 

B) Bağımsız denetim raporunun sözleşmede belirtilen 
muhatabı 

C) İç kontrol sisteminin etkinliği üzerine ulaşılan tespitler 

D) Bağımsız denetim raporunun, bağımsız denetçi veya 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlandığını 
gösteren açık bir başlık 

E) Bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına 
uygun bir şekilde yapıldığı hususu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

79. Merkez Bankası para arzını artırdığında, kısa dönem 

Phillips eğrisine göre aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşir?  

A) İşsizlik oranı düşer, enflasyon oranı yükselir. 

B) Hem işsizlik oranı hem de enflasyon oranı yükselir. 

C) İşsizlik oranı yükselir, enflasyon oranı düşer. 

D) Enflasyon oranı yükselir, fakat işsizlik oranı değişmez. 

E) Hem işsizlik oranı hem de enflasyon oranı düşer. 
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80. Mal piyasasında monopol ve emek piyasasında rekabetçi 

konumda olan bir firmanın üretim fonksiyonu         ve 

karşı karşıya olduğu talep fonksiyonu P=10-Q şeklinde 

verilmiştir.  

Buna göre, firmanın 4 birim emek kullandığı bir 

durumda emeğin marjinal ürün hasılatı aşağıdakilerden 

hangisidir? (Q: Çıktı; L: Emek; P: Fiyat) 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

  

 

 

 

 

 

 
 

81.    

I. Firmalar fiyat düzeyi hakkında eksik bilgiye sahiptir. 

II. İşçiler fiyat düzeyi hakkında eksik bilgiye sahiptir. 

III. Emek arzı beklenen reel ücretin bir fonksiyonudur. 

IV. Emek talebi beklenen reel ücretin bir fonksiyonudur. 

İşçi yanılma modelinin varsayımlarıyla ilgili yukarıdaki 

bilgilerden hangileri yanlıştır? 

A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve IIII 

D) II ve IV  E) III ve IV 

 

 

 

 
 

82.         şeklinde verilen Keynesyen tüketim 

fonksiyonunda harcanabilir gelir    düzeyinde iken 2 katına 

çıkarsa toplam tüketim (C) 200 birim artmaktadır.  

Buna göre, marjinal tüketim eğilimi (c) aşağıdakilerden 

hangisidir? (   Harcanabilir gelir,     Otonom tüketim) 

A)    B)   /200 C) 200/        D) 200+        E) 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

83. Üçlü açmaz olgusuna göre serbest sermaye hareketliliği 

durumunda bağımsız bir para politikası uygulamak 

isteyen bir ekonomi aşağıdakilerden hangisini 

gerçekleştiremez? 

A) Enflasyonu düşürmek    B) Bütçe fazlası vermek 

C) İşsizliği düşürmek    D) Sabit kur sistemi uygulamak 

E) Dış ticaret fazlası vermek 

 

 

 

84. “X” ülkesindeki Merkez Bankası 2016 Ocak ayında “y” gibi 

bir para politikası uygulayacağını açıklamış fakat kendi 

çıkarları doğrultusunda 2016 Nisan ayında bu para 

politikasından vazgeçmiştir.  

Buna göre, ekonomide yaşanan bu olguya ne ad verilir? 

A) Tüketim bulmacası  B) Rassal yürüme 

C) Terkip hatası   D) Zaman tutarsızlığı 

E) Nitelik sapması 

 

 

 

 

 

 

 
 

85. Alman Merkantalizmi olarak da adlandırılan akımı 

destekleyenler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Liberaller  B) Kameralistler C) Neoliberaller 

D) Klasikler  E) Fizyokratlar 

 

 

 

 

 

 
 

86. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek 

artış nedenlerinden birisidir? 

A) Genel fiyat seviyesindeki artışlar 

B) Aynî ekonomiden parasal ekonomiye geçilmesi 

C) Devletin muhasebe sistemindeki değişiklikler 

D) İktisadî gelişme sonucu kamu hizmetlerine olan talebin 
artması 

E) Devletin örgütlenmesindeki değişiklikler 

 

 

 

 

 
 

87. Borç servis oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz 
toplamının toplam kamu borç stoğuna oranı 

B) Bir yılda ödenmesi gereken iç borç faizleri toplamının 
toplam bütçe giderlerine oranı 

C) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz 
toplamının ödemeler bilançosundaki döviz kazançlarına 
oranı 

D) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz 
toplamının gayrisafi millî hasılaya oranı 

E) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç faizleri toplamının 
gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 

 

 

 

 

 
 

Sorunun doğru cevabı "A" seçeneği olarak düzeltilmiş 
ve değerlendirme buna göre yapılmıştır. 
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88. Kamu mallarının etkin düzeyde üretilmesi için bireylerin 

özel mal ve kamu malı arasındaki marjinal ikame 

oranları toplamının bu mallar arasındaki marjinal 

dönüşüm oranına eşitlenmesi gerektiğini ortaya koyan 

model aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bowen modeli   B) Samuelson modeli 

C) Musgrave modeli  D) Lindahl modeli 

E) Marshall modeli 

 

 

 

 

 

 

 
 

89. Bir saf kamusal malın üretim kararı verilmiştir.   

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin bu süreçte 

karşılaşacağı zorluklardan biri değildir? 

A) Bireysel tüketim miktarının belirlenmesi 

B) Ödemeyeni hizmetten dışlama 

C) Maliyetin paylaştırılması 

D) Toplam maliyetin belirlenmesi 

E) Bedavacılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90. Bir sektör doğal tekel niteliği sergilemektedir. Sektörde tek 

bir özel firma vardır ve düzenlenmektedir.  

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Düzenleyici kurum, marjinal maliyet fiyatlaması uygularsa 
firma zarar etmeyecektir. 

B) Düzenleyici kurum, üretimi firma marjinal maliyet 
fiyatlaması yaparak zarardan kurtulacağı noktaya kadar 
artırmalıdır. 

C) Düzenleyici kurum, rekabetin dinamik etkilerinden fayda 
sağlamak için ikinci bir firmanın sektöre girişini teşvik 
etmelidir. 

D) Düzenleyici kurum, marjinal maliyet fiyatlaması 
uygulatacak ve ortalama maliyet ile marjinal maliyet 
arasındaki farkı sübvanse edecektir. Bu durumda firma 
zarar etmeyecektir. 

E) Düzenleyici kurum, çıktıyı ortalama maliyetin en düşük 
olduğu noktada belirleyecektir. 

 

 

 

 

 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanununa göre, Odalarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 
meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir Oda 
kurulur.  

B) Genel Kurul, Odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının 
katılmasıyla meydana gelir ve Odanın en yüksek 
organıdır. 

C) Odanın hukuki temsilcisi kural olarak Yönetim Kurulu 
Başkanıdır. 

D) Oda Disiplin Kurulunun toplantı yeter sayısının 
sağlandığı bir oylamasında oylarda eşitlik bulunması 
hâlinde Disiplin Kurulu Başkanının bulunduğu taraf üstün 
tutulur. 

E) Odaların üç zorunlu organı bulunmaktadır. 

 

 

 

 
 

92. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sayılan hâller 

arasında yer almaz? 

A) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı 
davranmak suretiyle meslek mensupları karşısında 
haksız şekilde avantaj elde etmek 

B) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete 
karşılık olmak üzere gerçeğe aykırı serbest meslek 
makbuzu veya fatura düzenlemek 

C) Müşterisine verdiği hizmet karşılığında ücret tarifesinin 
belirgin şekilde üstünde bir ücret alınması 

D) Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı 
anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek 

E) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş 
sahibine hizmet vermek 

 

 

 

 

 
 

93. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Süreli ücret sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için en az 
üç yıllık yapılması zorunludur. 

B) Anlaşmaya göre peşin verilmesi gereken avans 
ödenmezse, meslek mensubu işe başlamak ya da işi 
sürdürmek zorunda değildir. 

C) Ücret sözleşmelerinin yabancı firmalarla yabancı dilde 
yapılması mümkündür. 

D) Ücret sözleşmelerinin yabancı firmalarla yabancı paralı 
yapılması mümkündür. 

E) Meslek mensubunun kusur ve ihmali dolayısıyla 
sözleşmenin iş sahibince feshi hâlinde ücret ödenmez. 
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94.  

I. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

II. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması 

veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması 

III. Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan 

konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması 

IV. Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması 

V. Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem 

ile topladıkları para veya para hükmündeki değerlerin 

kendisine veya bir başkasına mal edilmesi 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre, 

yukarıdaki fiillerden hangileri “geçici olarak mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası”nın uygulanmasını 

gerektiren hâller arasında yer alır? 

A) I ve III  B) I ve V  C) II ve III 

D) III ve V  E) IV ve V 

 

 

 

 

 
 

95. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, stajını tamamlayarak 

mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensupları 

meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren ne kadar 

süreyle yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının 

rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler? 

A) 6 ay B) 12 ay C) 18 ay D) 24 ay E) 36 ay 

 

 

 

 

 
 

96. “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin 

İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları 

Hakkında Mecburi Meslek Kararı”na göre, 

aşağıdakilerden hangisi Hizmet ve Kalite Güvence İlke 

ve Esasları hakkında Meslek Örgütü tarafından 

yapılması gerekenler arasında yer almaz? 

A) Meslek mensuplarının işyerleri için hizmet faaliyetinin tüm 
yönlerini kapsayan kalite güvence ve geliştirme 
programının oluşturulması 

B) Meslek mensuplarının yürüttükleri faaliyetlerin bu Meslek 
Kararına uygunluğunun denetimi 

C) Meslek mensupları hakkında konuyla ilgili yapılan ihbar 
ve şikâyetlerin incelenmesi 

D) Meslek mensuplarının hizmet ve kalite güvence 
standartları kapsamında faaliyette bulunup 
bulunmadıklarına ilişkin olarak yapılan incelemelerin 
sonuçlarının raporlanması  

E) Raporlamaya ilişkin temel ilkelere uymayan meslek 
mensupları hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin 
uygulanması 

 

 

 

 
97. 4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi iş 

güvencesinden yararlanmak için aranan koşullardan biri 

değildir? 

A) İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması 

B) İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren 
vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare 
eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan 
işveren vekillerinden olmaması 

C) İşçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması 

D) İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması 

E) İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması 

 

 

 

 
 

98.  

I. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman 

ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir 

menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. 

II. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, 

birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. 

III. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli 

olma özelliğini korurlar. 

IV. Belirli süreli iş sözleşmesinin geçerli şekilde kurulabilmesi 

için gerekli objektif koşullar ilk defa yapılan belirli süreli iş 

sözleşmelerinde aranmaz. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4857 sayılı İş 

Kanununa göre, belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin 

olarak doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız IV  C) I, II ve III 

D) I, II ve IV  E) I, III ve IV   

 

 

 

99.  

I. Sendikalar önceden izin almaksızın kurulur.  

II. Sendikalar kurulduktan sonra istedikleri iş kollarında 

faaliyette bulunabilirler. 

III. Sendikalar, kurucularının kuruluş merkezinin bulunacağı 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne dilekçelerine ekli 

olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanır. 

IV. Kamu işveren sendikalarının, aynı iş kolundaki kamu 

işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması 

şartı aranmaz. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 

göre, sendikaların kuruluşuna ilişkin olarak 

yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

A) I ve III  B) I ve IV  C) III ve IV 

D) I, II ve IV  E) I, III ve IV 
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100. 4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdaki iş sözleşmesi 

türlerinden hangisi yazılı olarak yapılmak zorunda 

değildir? 

A) Takım sözleşmesi 

B) Uzaktan çalışmayı konu alan iş sözleşmeleri 

C) Çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri 

D) Süresi bir yıl ve daha fazla olan belirli süreli iş 
sözleşmeleri 

E) Belirsiz süreli iş sözleşmeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

101. İşçi (A), (X) A.Ş.’nin Ankara’da 20 işçinin çalıştırıldığı dikim 

atölyesinde 4 yıldır belirsiz süreli iş sözleşmesiyle son ütücü 

olarak çalışmaktadır. İşçi (A)’nın hak kazandığı 2016 yılı 

Eylül ayı ücreti zamanında ödenmemiş ve ödeme tarihinin 

üzerinden 25 gün geçmiştir. (X) A.Ş.’nin biri Eskişehir’de 10 

işçinin, biri de Konya’da 15 işçinin çalıştırıldığı iki dikim 

atölyesi daha bulunmaktadır.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşçi (A), işyerinin bütünü yöneten ve aynı zamanda işçi 
işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili 
konumuna yükseltilirse, (X) A.Ş. tarafından iş 
sözleşmesinin feshinde yazılı şekle uyulması ve fesih 
nedeninin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi geçerlilik 
koşulu niteliğini kazanır. 

B) İşçi (A)’nın iş sözleşmesi, ücretinin ödenmediğini Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunduğu için 
(X) A.Ş. tarafından feshedilirse işçi (A), (X) A.Ş.’den kötü 
niyet tazminatı talep edebilir. 

C) İşçi (A), ücreti zamanında ödenmediği için çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanırsa, (X) A.Ş. işçi (A)’nın 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı dönem içerisinde 
onun yerine başka bir işçiyi belirli süreli iş sözleşmesiyle 
işe alabilir.    

D) İşçi (A)’nın iş sözleşmesi (X) A.Ş. tarafından 01.11.2016 
tarihinde bildirim süresi verilerek feshedilirse, işçi (A) 
bildirim süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay 
içerisinde iş mahkemesinde feshin geçersizliği iddiasıyla 
işe iade davası açabilir. 

E) İşçi (A), iş sözleşmesini ücreti ödenmediği gerekçesiyle 
haklı nedenle derhal feshederek, (X) A.Ş.’den toplam 
kıdem süresi için hak kazandığı kıdem tazminatını talep 
edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

102. Ücrete ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşverence işçilere uygulanan ücret kesme cezalarından 
toplanan paralar, işveren tarafından işyerinde işçiler 
yararına kullanılmak üzere kayda geçirilir. 

B) Ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı on yıldır. 

C) İşverenler, alt işveren işçilerinin ödenmeyen ücretlerini alt 
işverenin hak edişlerinden keserek işçilerin banka 
hesabına yatırmakla yükümlüdür. 

D) Toplu iş sözleşmesiyle ücretin bir aydan fazla aralıklarla, 
örneğin kırk günde bir, ödeneceği kararlaştırılabilir.   

E) İşçilerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle kişisel 
kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine 
getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazanırsa bu 
yasal bir grev oluşturur. 

 

 

 

 

 

 
 

103. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kendisine ödeme 

emri tebliğ olunan şahsın ödeme emrine itiraz gerekçesi 

olamaz? 

A) Böyle bir borcu olmadığı 

B) Borcu tamamen ödediği 

C) Tarhiyatın vergi hukukuna uygun olmadığı 

D) Borcu kısmen ödediği 

E) Borcun zamanaşımına uğradığı 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104. Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

kapsamına girmemektedir? 

A) Kurumlar vergisi 

B) Belediyelere ait harçlar 

C) Veraset ve intikal vergisi 

D) Belediyelere ait vergiler 

E) Gümrük idareleri tarafından alınan vergiler 
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105. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine 

göre, aşağıda sayılan durumlardan hangisinde alış 

faturasında yer alan katma değer vergisi (KDV), 

mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden indirim konusu yapılabilir? 

A) KDV istisnasından yararlanan ve ticari kazancını basit 
usulde tespit eden taksicinin akaryakıt alış faturalarında 
yer alan KDV 

B) Ecza deposunca miadı dolduğu için yetkili komisyon 
nezdinde imha edilen ilaçların alış faturalarında yer alan 
KDV 

C) İhracatçıların “ihraç edilmek” şartıyla satın aldıkları 
mallara ait imalatçılar tarafından düzenlenen faturalarda 
yer alan KDV 

D) (X) Bağımsız Denetim Firmasının şehir dışı denetimlere 
gidip gelmek amacıyla denetçilerine tahsis etmek üzere 
satın aldığı binek otomobilin alış faturalarında yer alan 
KDV 

E) 2015 yılına ait olmakla birlikte geç gelmesi nedeniyle 
2016 yılında yasal defterlere kaydedilen alış faturalarında 
yer alan KDV 

 

 

 

 

 
 

106. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, telif kazançları 

istisnası aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi 

bakımından söz konusu olur? 

A) Ticari kazanç       B) Gayrimenkul sermaye iradı 

C) Zirai kazanç       D) Ücret 

E) Serbest meslek kazancı 

 

 

 

 

 

 
 

107. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar 

vergisi yükümlüsünün ödemek zorunda olduğu geçici 

vergi oranı kurum kazancı üzerinden yüzde kaçtır? 

A) 20 B) 25 C) 27 D) 30 E) 35 

 

 

 

 

 

 
 

108. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacaklarını güvence 

altına alan önlemlerden biri değildir? 

A) Uzlaşma yapılması B) İhtiyati haciz uygulanması 

C) Teminat istenmesi D) İhtiyati tahakkuk uygulanması 

E) Rüçhan hakkının kullanılması 

 

 

 

 

109.  

I. Adi şirket ortağı 

II. Kollektif şirket ortağı 

III. Adi komandit şirkette komandite ortak  

IV. Anonim şirket ortağı 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, şirket borçlarından 

dolayı şahsi malvarlıklarıyla sorumludurlar? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) III ve IV   

D) I, II ve III  E) I, II ve IV 

 

 

 

 

 
  

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden 

hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun 

yetkisindedir?  

A) Kâr payı dağıtılması kararı alma 

B) Kurucuların ibrası 

C) Finansal tabloların hazırlanması 

D) Denetçinin seçimi 

E) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 

 

 

 

 

 

 
 

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, temsile yetkili 

olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir bonoya 

imzasını  koyan  kişinin sorumluluğuna ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yetkisiz temsilci bonodan dolayı bizzat sorumludur. 

B) Yetkisiz temsilci iyi niyetli lehtara karşı sorumlu değildir; 
ancak bononun devri hâlinde sorumluluğu başlar. 

C) Yetkisiz temsilci sadece lehtara karşı sorumludur; 
bononun iyi niyetli üçüncü kişilere devri hâlinde 
sorumluluğu ortadan kalkar. 

D) Yetkisiz temsilci bono miktarından değil, sadece bono 
hamilinin dolaylı zararlarından sorumludur. 

E) Yetkisiz temsilcinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

 

 

 

 

 
 

112. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununa uygun bir ticaret unvanı değildir? 

A) Mühendis Ahmet Ökmen İnşaat Anonim Şirketi 

B) Ahmet Hırdavatçılık Anonim Şirketi 

C) Ahmet Ökmen İnşaat Limited Şirketi 

D) Ahmet Ökmen Anonim Şirketi 

E) Yıldız Konut Yapı Kooperatifi 
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113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, haksız rekabet 

dolayısıyla ekonomik çıkarları zarar gören müşteriler 

aşağıdakilerden hangisini talep edemez? 

A) Diğer koşulları da mevcutsa maddi zararının tazminini  

B) Diğer koşulları da mevcutsa manevi zararının tazminini  

C) Haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve 
malların imhasını  

D) Haksız rekabetin men’ini  

E) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan 
kaldırılmasını 

 

 

 

 

 

 
 

114. İleri tarihli olarak düzenlenmiş bir çekte, keşide ve 

ödeme yeri aynı yer olarak gösterilmişse, ödeme süresi 

ne kadardır? 

A) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 3 ay  

B) Gerçek keşide tarihinden itibaren 1 ay   

C) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 1 ay   

D) Gerçek keşide tarihinden itibaren 10 gün 

E) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gün 

 

 

 

 

 

 
 

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, adi işlerde 

sözleşme ile belirlenebilecek kapital faiz oranının üst 

sınırı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yıllık kısa vadeli avans faiz oranının yüzde yüz fazlası 

B) Yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlası 

C) Yıllık yasal faiz oranı 

D) Yıllık yasal faiz oranının yüzde ellisi 

E) Yıllık yasal faiz oranının yüzde elli fazlası 

 

 

 

 

 

 
 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, kamu düzenine 

aykırı sözleşmelere bağlanan yaptırım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kesin hükümsüzlük  B) İptal edilebilirlik 

C) Askıda geçersizlik  D) Yokluk 

E) Askıda geçerlilik 

 

 

 

 

 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, yanılma veya 

aldatma sebebiyle sözleşme yapan taraf, yanılma veya 

aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren ne kadar süre 

içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya 

verdiği şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır? 

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 3 yıl E) 5 yıl 

 

 

 

 

 
 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, alacağın 

devrine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacağın devri için borçlunun rızası aranmaz. 

B) Alacağın devri bir tasarruf işlemidir. 

C) Alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış 
olmasına bağlıdır. 

D) İvazlı devirlerde, devreden, devir sırasında alacağın 
varlığını garanti etmiş olur. 

E) Alacağın devri neticesinde bu alacağa ilişkin faiz 
alacakları yeni alacaklıya geçmez. 

 

 

 

 

 
 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebepler 

arasında yer almaz? 

A) Borçlunun alacaklısıyla evlenmesi 

B) Alacaklının alacağı için hakeme başvurması 

C) Borçlunun borcunu ikrar etmesi 

D) Alacaklının iflas masasına başvurması 

E) Borçlunun borcu için kefil göstermesi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, genel işlem 

koşullarının bulunduğu bir sözleşmede yer alan ve 

“düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel 

işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü 

değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren 

kayıtlar”ın hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sözleşmeyi tamamıyla geçersiz hale getirir. 

B) Sözleşmeyi iptal edilebilir bir sözleşme haline gelir. 

C) Sadece bu kayıt “iptal edilebilir” bir kayıttır. 

D) Sözleşme ve bu kayıtlar geçerlidir. 

E) Sözleşme geçerliliğini korur;  bu kayıtlar “yazılmamış” 
sayılır. 

 



 

 

 
 
 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl 
değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Gerek mesleki kalitenin 
yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav 
sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan 
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi 
uygulanmaktadır. 
 
 Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer 
adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava 
giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o 
sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek 
değerlendiren bir sistemdir. 
 
 Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların 
başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel 
alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde 
olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu 
gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde 
adayın başarı durumu da değişir.  
 
 Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın 
ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne 
oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç 
standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan 
biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan 
sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.  
 
 Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı 
puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, 
standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha 
sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları 
bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek, 
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme 
sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da 
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın 
alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine 
bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı 
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız 
bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı 
puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde 
ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal 
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja 
kabul edilmektedir.  
 

   



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza 

bir etkisi olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz elli) 

dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan 

sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, 

sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav 

salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.  

       Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı 

cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. 

Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon 

Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız 

üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu 

kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı yazarak 

imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına 

kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık 

olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 

gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar 

geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların 

optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle 

verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü 

kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  Her alanın 

cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya 

sütunlarda kodlanacaktır.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık 

türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup 

olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta 

basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise 

değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri 

yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka 

okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri 

müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında 

müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda 

sınavınız geçersiz sayılır. 

7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların 

sınavı geçersiz sayılır. 

 

 

 

 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, 

bilgisayar, databank benzeri özel elektronik 

donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim 

araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf 

makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar 

ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE 

YASAKTIR. Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak 

aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında 

bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav 

salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya 

salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.  

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları 

bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 

kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem 

vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi 

birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına 

yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, 

kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye 

kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size 

aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı 

başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

14. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik 

No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi 

Geçerli Pasaportunu bina ve salon girişinde ibraz 

edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından 

sonra SALON BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu 

belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız 

bile sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. 

Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda 

hukuki yollara başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız. 

 


